MäVin jäsentiedote 5/2021
Kesä lähestyy hurjaa vauhtia ja tähän tiedotteeseen on koottu ajankohtaista asiaa kesäaikaisesta
toiminnastamme, jota on luvassa reilusti, vaikka miesten pesäpallon maakuntasarjaan osallistuminen
peruuntuikin. Luvassa on toimintaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Muistathan, että voit maksaa
harrastamisesi ja kisamaksusi myös ePassilla, Edenredillä, EazyBreakilla (vain Voimistelu- ja tanssi), sekä
Smartumilla.

KEVÄTKOKOUS 26.5.2021
Vielä ehdit ilmoittautua MäVin siirrettyyn kevätkokoukseen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
ja palkitaan MäVin äiskä 2021.

Kevätkokous järjestetään hybridimallilla Microsoft Teamsilla 26.5.2021 klo 18 ja MäVin toimistolla Kisalassa,
jonne voidaan ottaa rajoitettu määrä osallistujia. Ilmoittautua ennakkoon kotisivuillamme olevalla
lomakkeella 24.5.2021 mennessä. Kokouslinkki toimitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostitse
ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
Ilmoittaudu kokoukseen: https://virkistys.sporttisaitti.com/tapahtumat/kevatkokous-2/
KESÄTÖITÄ TARJOLLA
Etsimme 15-29 vuotiasta kesätyöntekijää töihin kahdeksi viikoksi ajalle 26.7.-8.8.. Ensimmäinen työviikko
sisältää mm. My Moves -tanssileirin suunnittelu- ja valmistelutehtäviä ja toinen työviikko painottuu
kokonaisuudessaan My Moves -leiriin. Palkattava henkilö pääsee myös osallistumaan Teams-yhteydellä
toteutettavaan Lasten liike -ohjaajakoulutukseen ti 1.6. (kokeneet ohjaajat) tai ke 2.6. (uudet/aloittavat
ohjaajat), josta saat hyödyllisiä vinkkejä lasten ohjaamiseen.
Laita vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen sari.karppi(at)virkistys.fi 30.5. mennessä.

KESÄTEATTERI 2021
MäVi hoitaa heinäkuussa viikolla 28 Mäntyharjun kesäteatterin kahvitusta. Myös kesäteatterin kahvituksen
organisointiin on haussa hyvä tyyppi, jonka tehtävänä on mm. huolehtia tarvikkeiden hankinnasta ja
tehtävien jakamisesta talkoolaisille. Tehtävässä edellytetään oman auton käyttöä.

Yhteydenotot: sari.karppi(at)virkistys.fi, 0442101386.

Kesäteatterin kahvitukseen tarvitaan talkoolaisia. Talkoolaiseksi voi ilmoittautua kotisivuillamme olevalla
lomakkeella.

MÄVI-LEIRI 14.-18.6.2021
Järjestämme kesäleiritoimintaa jälleen toisella kesälomaviikolla. Leiriviikon ohjelmassa on erilaisia
palloilulajeja, yleisurheilua, ropeskippingiä, pelejä ja leikkejä Mäntyareenalla ja Urheilupuistossa, sekä
retkipäivä Ruotimon moottoriurheilukeskukseen. Tänä vuonna leiriviikkoa on mahdollista jatkaa lauantaihin
asti, kun yhdistämme voimamme Jäntevän Futisleirin kanssa,.

Leiri-ilmoittautuminen on avoinna 30.5.2021 asti kotisivuillamme.

YLEISURHEILUVIIKKO
Viikolla 21 vietetään valtakunnallista Yleisurheiluviikkoa ja sen kunniaksi käynnistyy 6-12 vuotiaiden
Yleisurheilukoulu, joka kokoontuu yleisurheilukentällä maanantaisin klo 17-18! Yleisurheilukoulussa
tutustutaan monipuolisesti eri yleisurheilulajeihin, juostaan, hypätään ja heitetään. Samaan aikaan myös
aikuisilla on mahdollisuus treenata Kahvakuulatreeneissä, jotka pidetään Urheilupuistossa klo 17.10-18.

Yleisurheilun treeniryhmä aloittaa kesäkauden ma 7.6. klo 18 alkaen. Kahdesti viikossa kokoontuvan
Nuorten yleisurheilun treeniryhmän harjoitukset sisältävät yleisurheilun lajitaitojen lisäksi monipuolista
yleisharjoittelua. Harjoitukset sopivat myös muiden lajien harrastajille kesätreeneiksi.

Yleisurheilukilpailut
9.6.2021 klo 18 Silja Line seurakisat
30.6.2021 klo 18 Silja Line seurakisat
28.7.2021 klo 18 Apsin ja Onnin olympialaiset
11.8.2021 klo 18 Kunnanmestaruuskisat

PESISKOULU
Tänään perjantaina 21.5. klo 18 käynnistyy 6 v. ja tätä vanhemmille suunnattu Pesiskoulu, jossa
harjoitellaan pesäpallotaitoja, liikutaan monipuolisesti ja pidetään hauskaa Urheilupuiston
pesäpallokentällä.

FRISBEEGOLFIN VIIKKOKISAT

Frisbeegolfjaosto järjestää kesäkaudella sunnuntaisin Pappilan frisbeegolfradalla viikkokisoja, jotka ovat
avoimia kaikille innokkaille kisaajille. Kunkin kisan kellonaika ilmoitetaan Pappilan frisbeegolfpuiston
Facebook-sivulla. Kisamaksu 2 € FG-jaoston jäsenille ja 4 € muille.
Mikäli innokkaita kisaajia löytyy tarpeeksi, voidaan perustaa omat kilpailusarjat nuorille ja naisille.

KESÄJUMPPA 2021
•

Kahvakuula 24.5. alkaen ma klo 17.10-18 Urheilupuistossa

•

Kesäjumppa 1.6. alkaen ti klo 18-19 Rantapuistossa (Koulutie 2)

•

Pilateskävely (3 krt) 16.6. alkaen ke klo 17.15-18, lähtö rantapuistosta

•

Lempeä Pilates 1.7. alkaen klo 15.15 lukion pikkusalissa

•

Kuntopilates 1.7. alkaen klo 16.30 lukion pikkusalissa

Ilmoittautuminen osoitteessa: go.hoika.net.

Mukavaa viikonloppua!
Sari Karppi, kehittämispäällikkö
sari.karppi@virkistys.fi, 0442101386
Instagram: @mjuvirkistys
Facebook: www.facebook.com/MantyharjunVirkistys
www.virkistys.fi

